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ออกพรรษา-ทอดกฐิน ๒๕๕๕
มีกิจกรรมและเรื่องที่ควรทราบ ดังนี้

ตักบาตรเทโว
วัดญาณเวศกวัน กำ�หนดการทำ�บุญตักบาตรเทโวประจำ�ปี ใน
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำ�หนดการดังนี้
๐๖.๑๕ น. บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- พระสงฆ์สวดถวายพรพระ
- ตัวแทนสงฆ์กล่าวธรรมกถา
- อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนำ�แถวพระสงฆ์
๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรเทโว
- ญาติโยมเข้าประจำ�โต๊ะ เตรียมตักบาตร
- พระพุทธรูป ๑ องค์ และพระสงฆ์ ๒๔ รูป
  รับบิณฑบาต
			 เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

- อาราธนาศีล และรับศีล
- อารธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๐๙.๔๕ น. พิธีทำ�บุญทอดกฐิน
- ศาสตราจารย์กติ ติคณุ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ
  คุณาวงษ์กฤต กล่าวคำ�ถวายผ้ากฐิน
- คุณพิไลพรรณ พุทธิธรกุล และ คุณอรรัตน์
  คุณาวงษ์กฤต ประเคนไตรจีวรแก่พระคู่สวดกฐิน
- พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน
- คณะเจ้าภาพถวายเครื่องบริวารกฐินและไทยธรรม
- ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- กรวดน้ำ�รับพร แล้วรับน้ำ�พระพุทธมนต์
๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
๑๒.๐๐ น. ผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหารกลางวัน
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี

กฐินรวมศรัทธา ประจำ�ปี ๒๕๕๕
งานบุญทอดกฐินที่วัดญาณเวศกวัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ และคุณ
อรรัตน์ คุณาวงษ์กฤต จะเป็นประธานนำ�ผ้ากฐินมาทอด ในวันเสาร์
ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกำ�หนดการดังนี้
๐๙.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน
- ญาติมิตรผู้มาร่วมทำ�บุญ พร้อมกัน ณ อุโบสถ
     วัดญาณเวศกวัน
- ศาสตราจารย์กติ ติคณุ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ
  คุณาวงษ์กฤต จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

คณะเจ้าภาพทำ�บุญทอดกฐิน ปี ๒๕๕๕: ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณอรรัตน์ คุณาวงษ์กฤต และ
ครอบครัว, คุณดิถี คุณพิไลพรรณ พุทธิธรกุล และครอบครัว,
คุณประดิษฐ์ คุณอรนุช อาจหาญวงศ์ และครอบครัว, คุณภักดี
คุณวิมล ลีฬหรัตนรักษ์ และครอบครัว, คุณกานดา อารยางกูร
คุณบุบผา คณิตกุล และคณะญาติมติ ร กลุม่ วันจันทร์ วัดญาณเวศกวัน, คุณอัจฉรา มัน่ คงทรัพย์สนิ และคณะญาติมติ ร, คณะญาติมติ ร
กลุ่มวันอังคาร วัดญาณเวศกวัน, คณะศิษย์กรรมฐานใต้โบสถ์ วัด
ญาณเวศกวัน, บริษัท เดค มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด

คำ�สั่งวัดญาณเวศกวัน
ที่ ๓/๒๕๕๕
เรื่อง ตั้งพระวิธานาธิการ
เนือ่ งด้วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน มีโรคาพาธมาก ไม่อาจ
คาดหวังว่าจะคืนดี ในขณะทีร่ องเจ้าอาวาส และผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส ก็
มีภารกิจทางพระศาสนาภายนอกทีส่ �ำ คัญ อันพึงถวายโอกาส จึงได้
ตัง้ พระวิธานาธิการ ให้เป็นผูด้ แู ลการงานทัว่ ไปของวัด โดยประสาน
บุคคลและประสานงาน ให้กิจการของวัดดำ�เนินไปได้เป็นปกติ
บัดนี้ วาระการปฏิบตั งิ านของพระวิธานาธิการทีต่ งั้ ไว้ได้สนิ้ สุด
ลง เห็นสมควรมีพระวิธานาธิการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จึงตั้งพระวิธานาธิการ ดังต่อไปนี้
		
พระชัยยศ พุทฺธิวโร
เป็นพระวิธานาธิการ รูปที่ ๑
		 พระปณต คุณวฑฺโฒ เป็นพระวิธานาธิการ รูปที่ ๒
		 พระวีรภัทร ถิราโณ เป็นผู้ช่วยพระวิธานาธิการ
ทั้งนี้ มีวาระปฏิบัติหน้าที่ ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เว้นแต่ความ
เป็นเจ้าอาวาสสิ้นสุดลงก่อนนั้น และให้ประกาศและคำ�สั่งของวัด
ที่ขัดหรือแย้งกับคำ�สั่งนี้ เป็นอันยกเลิก
            สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                       (พระพรหมคุณาภรณ์)
                    เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

หนังสือ/ซีดีใหม่

๑. ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือ
มหาพรหม

หนังสือ ตอบ ดร.มารติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพน ขึ้น
เหนือมหาพรหม นี้ มีชื่อเรื่องเริ่มดวยคําวา “ตอบ ดร.มารติน”
เหมือนกับเลมกอนที่ชื่อวา ตอบ ดร.มารติน: พุทธวินัย ถึงภิกษุณี
ทั้งนี้เพราะเกิดจากการ ตอบคําถามของ Dr. Martin Seeger
เชนเดียวกัน แมวาเลมนี้จะเปนเพียงการตอบคําถามเพียงเล็ก
นอยทางจดหมาย ตางจากเลมกอน ที่เปนการตอบคําถามในการ
สัมภาษณอันไมตอเนื่อง ขามเวลาเปนปๆ
นอกจากนั้น “ตอบ ดร.มารติน” เลมนี้ แมไมไดตั้งใจไว ก็
เหมือนสืบตอจากเลมกอนนั่นเอง เพราะเปนการตอบคําถามที่
ปรารภ “ตอบ ดร.มารติน” เลมกอนนั้น (ไมนับคําถามพิเศษที่
พวงมาดวย) หวังวาคําตอบที่กลายเปนหนังสือเลมใหมนี้ จะเสริม
ประโยชนของหนังสือเลมกอนนั้น โดยชี้บางจุดใหชัด เสริมความ

เขาใจในบางแง และเพิ่มขยายความรูที่ประเทืองปญญา
หนังสือนี้ พิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
เนือ่ งในมงคลวารคล้ายวันเกิดของคุณบุบผา คณิตกุล และเจ้าภาพ
กฐินในปีนี้ ร่วมพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทานในงานบุญครั้งนี้ด้วย

๒. หลักสูตรอารยชน

เมื่อต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๒ คุณหมอท่านหนึ่ง มีน้ำ�ใจ
เมตตาปรารถนาดีต่อญาติมิตรและสังคม ได้ส่งจดหมายมาจาก
ภูเก็ต ขออนุญาตพิมพ์บางส่วนในภาคหลัง (“ชีวิตชาวพุทธ”) ของ
หนังสือ สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ เพื่อเผยแพร่
เป็นธรรมทาน โดยขอให้จัดปรับข้อมูลและตั้งชื่อใหม่ให้เหมาะกัน
ด้วย จนเวลาผ่านมาถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ผูเ้ รียบเรียงได้โอกาส
ทำ�งานนี้ จึงนำ�เนื้อความที่ต้องการมาจัดเรียงและปรับแก้เพิ่มเติม
เล็กน้อย ให้อา่ นง่ายและได้ความหมายทีก่ ว้างขวางครอบคลุมมาก
ขึ้น แล้วตั้งชื่อหนังสือเล็กเล่มใหม่นี้ว่า หลักสูตรอารยชน
หนังสือนี้มีผู้สนใจขอพิมพ์แล้วรวม ๔๑ ครั้ง และในบุญวาร
การบำ � เพ็ ญ สั ง ฆทาน แห่ ง กฐิ น ทาน อั น เป็ น กาลทานในปี นี้
ศ. น.สพ. ดร. อรรณพ และคุณอรรัตน์ คุณาวงษ์กฤต ได้บำ�เพ็ญ
ธรรมทานเสริมอีกชัน้ หนึง่ ด้วย โดยจัดพิมพ์หนังสือนีเ้ พือ่ แจกมอบ
แก่ท่านที่ร่วมศรัทธาในงานบุญทอดกฐินนั้น และเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์กว้างออกไป ซึง่ ในการพิมพ์ครัง้ ที่ ๔๒ นี้ ได้มกี ารจัดปรับ
ขนาดเล่มให้เล็กลง พร้อมทัง้ ใส่ลายตกแต่งในหน้าหนังสือ และหุม้
ปกแข็ง ให้ผู้รับได้เก็บรักษาหนังสือที่มีเนื้อหาอันมากด้วยคุณค่านี้
ไว้ศึกษาทบทวนและนำ�ไปปฏิบัติเพื่อความเป็นอารยชนต่อไป

๓. ซีดี ธรรมบรรยาย ชุด การศึกษาพุทธปัญญา

รวมธรรมบรรยายเกีย่ วกับการศึกษา ๘ ชุด วัดญาณเวศกวัน
ทำ�แจกเป็นธรรมทานในวันออกพรรษา ๑ ชุด คือชุดที่ ๑ หลักการ
ศึกษา และจะแจกในวันทอดกฐินอีก ๑ ชุด คือชุดที่ ๘ ชาวพุทธ
นั้น ความรู้ฐานก็มั่น ความรู้ทันก็มี

สุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม
ตามทีจ่ งั หวัดนครปฐม มีนโยบายในการพัฒนาส้วมสาธารณะ
ตามสถานที่ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
(HAS) เพือ่ สุขอนามัยของประชาชนและภาพลักษณ์ทดี่ ขี องจังหวัด
และประเทศ จากการสรรหาปรากฏว่า ส้วมของวัดญาณเวศกวัน ได้
รับการคัดเลือกให้เป็น “สุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม ปี ๒๕๕๕”
ประเภทศาสนสถาน ทัง้ นี้ ได้มกี ารมอบโล่และป้ายประกาศเกียรติคณุ
ให้แก่ตัวแทนวัด เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

ศัพท์พุทธศาสน์

จีวร ผ้าทีใ่ ช้นงุ่ ห่มของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ผืนใดผืนหนึง่

ในจ�ำนวน ๓ ผืนทีเ่ รียกว่า ไตรจีวร คือผ้าซ้อนนอกหรือผ้าทาบซ้อน
(สังฆาฏิ) ผ้าห่ม (อุตราสงค์) และผ้านุ่ง (อันตรวาสก), แต่ในภาษา
ไทย นิยมเรียกเฉพาะผ้าห่มคืออุตราสงค์ ว่าจีวร; จีวรมีขนาดที่
ก�ำหนดตามพุทธบัญญัตใิ นสิกขาบทที่ ๑๐ แห่งรตนวรรค (ปาจิตตีย์
ข้อที่ ๙๒; วินย.๒/๗๗๖/๕๑๑) คือ มิให้เท่าหรือเกินกว่าสุคตจีวร ซึ่ง
ยาว ๙ คืบ กว้าง ๖ คืบ โดยคืบพระสุคต, ผ้าท�ำจีวรที่ทรงอนุญาต
มี ๖ ชนิด ดังที่ตรัสว่า (วินย.๒/๑๓๙/๑๙๓) “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ โขมะ จีวรผ้าเปลือกไม้ ๑ กัปปาสิกะ
จีวรผ้าฝ้าย ๑ โกเสยยะ จีวรผ้าไหม ๑ กัมพละ จีวรผ้าขนสัตว์
(ห้ามผมและขนมนุษย์) ๑ สาณะ จีวรผ้าป่าน ๑ ภังคะ จีวรผ้า
ของในห้าอย่างนั้นเจือกัน ๑”; สีต้องห้ามส�ำหรับจีวร คือ (วินย.
๕/๑๖๙/๒๓๔) นีลกะล้วน (สีเขียวคราม) ปีตกะล้วน (สีเหลือง) โลหิตกะ
ล้วน (สีแดง) มัญเชฏฐก์ล้วน (สีบานเย็น) กัณหะล้วน (สีด�ำ) มหารงครัตต์ล้วน (สีแดงมหารงค์ อรรถกถาอธิบายว่าสีอย่างหลัง
ตะขาบ แปลกันมาว่าสีแสด) มหานามรัตต์ล้วน (สีแดงมหานาม
อรรถกถาอธิบายว่าสีแกมกัน อย่างสีใบไม้เหลือง บ้างว่าสีกลีบดอก
ปทุมอ่อน แปลกันมาว่าสีชมพู) ทั้งนี้ สีที่รับรองกันมา คือสีเหลือง
เจือแดงเข้ม หรือสีเหลืองหม่น เช่นสียอ้ มแก่นขนุน ทีเ่ รียกว่าสีกรัก  
จีวรนั้น พระพุทธเจ้าโปรดให้พระอานนท์ออกแบบจัดท�ำตาม
รูปนาของชาวมคธ (วินย.๕/๑๔๙/๒๐๒) ท�ำให้มรี ปู ลักษณ์เป็นระเบียบ
แบบแผน โดยทรงก�ำหนดให้เป็นผ้าที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆ น�ำมาเย็บ
ประกอบกันขึน้ ตามแบบทีจ่ ดั วางไว้ ชิน้ ทัง้ หลายมีชอื่ ต่างๆ เป็น กุสิ
อัฑฒกุสิ มณฑล อัฑฒมณฑล วิวัฏฏะ อนุวิวัฏฏะ คีเวยยกะ
ชังเฆยยกะ  พาหันตะ ทัง้ นี้ เมือ่ เป็นผ้าทีถ่ กู ตัด ก็จะเป็นของเศร้าหมอง
ด้วยศัสตรา คือมีต�ำหนิ เสียรูปเสียความสวยงาม เสือ่ มค่า เสียราคา
สมควรแก่สมณะ และพวกคนที่ประสงค์ร้ายไม่เพ่งจ้องอยากได้
มีพุทธบัญญัติว่า (วินย.๕/๙๗/๑๓๗) จีวรผืนหนึ่งๆ ต้องตัดเป็น
ปัญจกะ (มีสว่ นประกอบห้าชิน้ หรือห้าผืนย่อย, ชิน้ ใหญ่หรือผืนย่อย
นี้ ต่อมาในชั้นอรรถกถา เรียกว่า “ขัณฑ์” จึงพูดว่าจีวรห้าขัณฑ์)
หรือเกินกว่าปัญจกะ (พูดอย่างอรรถกถาว่า มากกว่า ๕ ขัณฑ์ เช่น
เป็น ๗ ขัณฑ์ ๙ ขัณฑ์ หรือ ๑๑ ขัณฑ์)
ตามพุทธบัญญัตเิ ดิมนัน้ จีวรทัง้ ๓  (คือ สังฆาฏิ อุตราสงค์
และอันตรวาสก) ต้องเป็นผ้าที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆ น�ำมาเย็บประกอบ
กันขึน้ อย่างทีก่ ล่าวข้างต้น แต่ภกิ ษุบางรูปท�ำจีวร เมือ่ จะให้เป็นจีวร
ผ้าตัดทุกผืน ผ้าไม่พอ จึงเป็นเหตุปรารภให้มพี ทุ ธานุญาตยกเว้นว่า
(วินย.๕/๑๖๑/ ๒๑๙) “ภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตจีวรผ้าตัด ๒ ผืน จีวร

ผ้าไม่ตดั ๑ ผืน” เมือ่ ผ้ายังไม่พอ ก็ตรัสอนุญาตว่า “ภิกษุทงั้ หลาย เรา
อนุญาตจีวรผ้าไม่ตดั ๒ ผืน จีวรผ้าตัด ๑ ผืน” ถึงอย่างนัน้ ก็มกี รณี
ทีผ่ า้ ยังไม่พออีก จึงตรัสว่า “ภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตให้เพิม่ ผ้าเพลาะ
แต่ผา้ ไม่ตดั เลยหมดทุกผืน ภิกษุไม่พงึ ใช้ รูปใดใช้ ต้องอาบัตทิ กุ กฏ”
ในสมัยต่อมา นิยมน�ำค�ำว่า “ขัณฑ์” มาใช้เป็นหลักในการ
ก�ำหนดและเรียกชือ่ ส่วนต่างๆ ของจีวร ท�ำให้ก�ำหนดง่ายขึน้ อีก ดัง
ได้กล่าวแล้วว่า จีวรมีอย่างน้อย ๕ ขัณฑ์ คือ จีวรที่มีรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าผืนหนึ่งนี้ เมื่อคลี่แผ่ออกไปตามยาว จะเห็นว่ามีขัณฑ์ คือ
ผ้าผืนย่อยขนาดประมาณเท่าๆ กัน ยาวตลอดจากบนลงล่าง ๕
ผืน เรียงต่อกันจากซ้ายไปสุดขวา ครบเป็นจีวร ๑ ผืน; ขัณฑ์ทั้ง
๕ นี้ แต่ละขัณฑ์มีส่วนประกอบครบในตัว คือ มี ๒ กระทง ได้แก่
กระทงใหญ่ เรียกว่ามณฑล กับกระทงเล็ก (ราวครึ่งของกระทง
ใหญ่) เรียกว่า อัฑฒมณฑล, ระหว่างมณฑลกับอัฑฒมณฑล มี
เส้นคั่นดุจคันนาขวาง เรียกว่าอัฑฒกุสิ, มณฑล กับอัฑฒมณฑล
และอัฑฒกุสิ รวมเป็นขัณฑ์หนึ่ง โดยมีเส้นคั่นระหว่างขัณฑ์นั้น
กับขัณฑ์อื่น อยู่สองข้างของขัณฑ์ ดุจคันนายืน เรียกว่า กุสิ, เมื่อ
รวมเป็นจีวรครบผืน (นิยมเรียงขัณฑ์ที่ต่อกัน ให้ด้านมณฑลกับ
ด้านอัฑฒมณฑลสลับกัน) มีผ้าขอบจีวรทั้งสี่ด้าน เรียกว่า อนุวาต
(แปลว่าพลิว้ ตามลม, อนุวาตก็เป็นกุสอิ ย่างหนึง่ ); ขัณฑ์แต่ละขัณฑ์
มีชอื่ เรียกเฉพาะต่างกันไป (ตามค�ำอธิบายของอรรถกถา วินย.อ.๓/๒๓๖) คือ
ขัณฑ์กลาง ชือ่ วิวฏั ฏะ (แปลตามศัพท์วา่ คลีข่ ยายออกไป), ขัณฑ์ที่
อยูข่ า้ งวิวฏั ฏะทัง้ สองด้าน ชือ่ อนุววิ ฏั ฏะ (แปลตามศัพท์วา่ คลีข่ ยาย
ไปตาม), ขัณฑ์ที่อยู่ขอบนอกทั้งสองข้าง ชื่อพาหันตะ (แปลว่าสุด
แขน หรือปลายพาดบนแขน) นี้ส�ำหรับจีวร ๕ ขัณฑ์, ถ้าเป็นจีวร
ที่มีขัณฑ์มากกว่านี้ (คือมี ๗ ขัณฑ์ขึ้นไป) ขัณฑ์ทุกขัณฑ์ที่อยู่ระ
หว่างวิวัฏฏะกับพาหันตะ ชื่อว่าอนุวิวัฏฏะทั้งหมด (บางทีเรียกให้
ต่างกันเป็น จูฬานุวิวัฏฏ์ กับมหานุวิวัฏฏ์); นอกจากนี้ มีแผ่นผ้าเย็บ
ทาบเติมลงไปตรงที่หุ้มคอ เรียกว่า คีเวยยกะ และแผ่นผ้าเย็บทาบ
เติมลงไปตรงที่ถูกแข้ง เรียกว่า ชังเฆยยกะ (นี้ว่าตามค�ำอธิบายใน
อรรถกถา แต่พระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในหนังสือวินัยมุข เล่ม ๒ ว่า ในจีวรห้าขัณฑ์ๆ กลาง
ชื่อคีเวยยกะ  เพราะเมื่อห่มจีวร อัฑฒมณฑลของขัณฑ์นั้นอยู่ที่
คอ, ขัณฑ์ถดั ออกมาทัง้ ๒ ข้าง  ชือ่ ชังเฆยยกะ เพราะอัฑฒมณฑล
ของ ๒ ขัณฑ์นั้น  อยู่ที่แข้งในเวลาห่ม,  ขัณฑ์ถัดออกมาอีกทั้ง ๒
ข้าง ชือ่ พาหันตะ  เพราะอัฑฒมณฑลของ ๒ ขัณฑ์นนั้ อยูท่ แี่ ขนใน
เวลาห่ม); ต่อมา มีเหตุการณ์อนั เป็นกรณีตา่ งหาก ซึง่ เป็นข้อปรารภ
ให้ทรงอนุญาตลูกดุม (คัณฐิกา) และรังดุม (ปาสกะ) (วินย.๗/๑๖๖/๖๕)

การค้นหาธรรมนิพนธ์และธรรมบรรยายบนเว็บวัด
วัดญาณเวศกวัน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจธรรมนิพนธ์ และ
ธรรมบรรยาย ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือในรูปแบบ PDF และเสียงบรรยายในรูปแบบ
MP3 จากทางเว็บไซต์วัด (www.watnyanaves.net) ได้ดังนี้

วิธีค้นหาธรรมนิพนธ์

คลิกทีเ่ มนู “ธรรมนิพนธ์” ในหน้าหลักของเว็บไซต์ แล้วเลือก
วิธีการค้นหาจากรายการที่ปรากฏ

๏ ค้นจากรายชื่อทั้งหมด
๏ ค้นด้วยชื่อเรื่อง/ค�ำค้น
๏ ค้นจากหมวดหมู่หลักและย่อย
๏ ค้นจากค�ำถาม
๏ ค้นแบบละเอียด
ในที่นี้จะอธิบายวิธีค้นหา เฉพาะการค้นด้วยชื่อเรื่อง/ค�ำค้น
และการค้นจากค�ำถามน�ำ  ส่วนการค้นหาแบบอื่น สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับค�ำอธิบายนี้
การค้นด้วยชื่อเรื่อง/ค�ำค้น
เป็นการค้นหาหนังสือทีม่ ชี อื่ เรือ่ ง ประกอบด้วยค�ำทีร่ ะบุ หรือ
มีเนือ้ หาเกีย่ วข้องกับค�ำทีร่ ะบุ โดยสามารถระบุค�ำเพือ่ ค้นหาได้ครัง้
ละ ๑ ค�ำ ผลลัพธ์การค้นหาจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. หนังสือที่มีชื่อเรื่องประกอบด้วยค�ำที่ระบุ
๒. หนังสือทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องกับค�ำทีร่ ะบุ ได้แก่ ค�ำทีม่ คี วาม
หมายเทียบเคียงหรือเหมือนกัน, ครอบคลุมกว่า, อยู่ภายใต้, หรือ
ตรงข้ามกัน

การค้นจากค�ำถาม
เป็นการค้นหาหนังสือในเรือ่ งทีส่ งสัยหรือต้องการค�ำตอบ โดย
เลือกจากค�ำถามที่ได้จัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้ว ดังรูป (ล่าง)

เมือ่ คลิกเลือกค�ำถามแล้ว จะปรากฏรายการธรรมนิพนธ์และ
ธรรมบรรยายที่เกี่ยวข้องกับค�ำถามดังกล่าว ดังรูป (ล่าง)

จากนั้นสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์
PDF หรือ MP3 ได้
การค้นหาผลงานธรรมะทัง้ ๒ แบบจากค�ำถาม สามารถเข้าถึง
ได้อีกทางหนึ่งโดยเลือกที่ “ค้นหา” ในหน้าหลักของเว็บไซต์ แล้ว
เลือก “ค้นด้วยค�ำถามน�ำ”

วิธีค้นหาธรรมบรรยาย

คลิกที่เมนู “ธรรมบรรยาย” ในหน้าหลักของเว็บไซต์ การใช้
งานจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับการค้นหาธรรมนิพนธ์ ดังค�ำอธิบาย
ข้างต้น

วิธีค้นหาธรรมนิพนธ์ และธรรมบรรยายใหม่

คลิกที่เมนู “ข่าวสาร” ในหน้าหลักของเว็บไซต์ แล้วเลือก
“รายชื่อ ธรรมนิพนธ์ ธรรมบรรยาย ใหม่”
www.watnyanaves.net

